FIRA D’ESPECTACLES I ACTIVITATS
PROGRAMACIÓ
ESPECTACLES
10:30h | Benvinguda i animació amb PEP CALLAU
11:00h | TORTELL POLTRONA presenta POST CLÀSSIC
“Un recull dels millors números de Tortell Poltrona.”

12:00h | CIA TRAÜT

“Espectacle amb animació i teatre de carrer.”

12:30h | COLECTIVO KONIKA

“Sis cossos en un espectacle d’acrobàcia i cant.”

13:30h | DINAR
15:00h | Animació amb PEP CALLAU
15:30h | CIA LA TÊTE

“Una obra entre l’humor i la reflexió al voltant del pallasso.”

16:30h | CIA TRAÜT
17:00h | MAITE GUEVARA

“Una clown que ens farà jugar i riure com mai.”

18:00h | Concert amb XIULA

Des de l’organització ens reservem el dret a fer canvis en la programació si les circumstàncies així ho requereixen.

FIRA D’ESPECTACLES I ACTIVITATS
PROGRAMACIÓ

TALLERS I EXHIBICIONS
TOT EL DIA

ANIMACIÓ amb PHILIPPE CRACONI

“Claret Papiol donarà vida al Circ Cric durant tot el dia
amb la seva saviesa i el seu humor astut.”

11:00h a 14:00h

PÁJARO JOCS presenta l’espai PETITS SOMNIS

11:00h a 14:00h
15:30h a 17:30h

VINE A MAQUILLAR-TE

11:00h a 14:00h
15:30h a 17:30h

TALLER DE CIRC amb ESCOLA DE CIRC QUINA GRÀCIA

“Àlex rigol ens presenta Petits somnis, un espai destinat a infants de
0 a 3 anys d’edat on podran jugar fent servir la creativitat i el diàleg.”

“Expressa el teu animal interior amb la Laia, ja siguis un
tigre, una fada o un drac. Aquí trobaràs el teu lloc!”

“Espai per acostar-se al món del circ de la mà de bons
professors i professionals.”

11:45h
12:15h
15:00h
16:30h

EL BOSC TAMBÉ ÉS UN CIRC amb ADEMC

12:15h
13:00h
16:00h

TALLER DE CLOWN en família amb LA BLEDA

“Una passejada tranquil·la pel bosc del Circ Cric, on
trobareu els acròbates, malabaristes, mags...”
Inscripció: A taquilla (25 persones per torn)
Inici i final del recorregut: Taquilla del Circ Cric
Itinerari: Circular pel bosc proper al Circ Cric
Longitud i durada: 2km durant una hora aprox
Cal portar calçat adequat

“Amb la Bleda podreu fer un tastet del clown i redescobrir-nos
com a entitat familiar tot jugant!”
Inscripció: A la taquilla del Circ Cric
Durada: 30 minuts

Des de l’organització ens reservem el dret a fer canvis en la programació si les circumstàncies així ho requereixen.

